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BRUISEND WIJNEGEM

Hoe bruisender 
je buurt, 
hoe gezelliger 
je nest.

MEER WETEN? EEN IDEE DELEN? >> HTTP://WIJNEGEM.CDENV.BE

ONS DORP AAN HET 
KANAAL - BEGIN VAN 
DE VOORKEMPEN
»   We zien Wijnegem liever als 

randgemeente van Antwerpen dan 
als district van de grootstad. 

»   In nauwe samenwerking met naburige 
gemeenten kunnen we meer verwe-
zenlijken. Zo zullen we er alles aan 
doen om vanuit een intergemeente-
lijke samenwerking het zwembad 
open te houden. Scholieren en 
recreatieve zwemmers moeten dicht 
bij huis aan voordelig tarief het water 
in kunnen duiken.

»   We gaan de strijd aan met 
snelheidsduivels in Wijnegem..

»   We treden kordaat op tegen 
zwerfvuil: strengere controles, 
aanzienlijke boetes, wie betrapt wordt 
mee op pad sturen met de 
veegdienst.

»   Een goede samenwerking en 
communicatie tussen buurt en 
politie is van belang. We 
ondersteunen de BIN-werking.

»   Wijnegem heeft een beperkt aantal 
middenstanders. Hen en al wie hier 
initiatief wil nemen, ondersteunen we 
ten volle, o.m. met een digitaal 
platform en netwerkmomenten.
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» 
DE BUURT WAAR JE 
WOONT, MOET DE 
PLAATS ZIJN WAAR 
JE JE THUIS VOELT:

EEN AANGENAME, 
NETTE, GROENE EN 
VEILIGE BUURT, 
WAAR MENSEN 
ELKAAR KENNEN.

Zo werken wij aan 
bruisend Wijnegem: 

» Goed onderhouden straten, 
bebloeming, verzorgd groen, 
stemmige verlichting...

» De openbare ruimte moet 
uitnodigen tot ontmoeting en 
de perfecte gastheer zijn voor 
leuke activiteiten die 
opborrelen vanuit de buurt en 
waar alle inwoners van 
kunnen genieten.

» We ondersteunen het 
vrijwilligerswerk en het 
verenigingsleven als 
belangrijke pijlers van 
maatschappelijke participatie 
en betrokkenheid.

» In samenspraak met onze 
jongeren zorgen we voor 
duurzame accommodatie 
voor de jeugdverenigingen. 

» We bouwen de uitleendienst 
verder uit, zodat verenigingen 
gedeeld gebruik kunnen 
maken van materiaal. 

» Een aanspreekpunt in de 
gemeente staat verenigingen 
met raad en daad bij en 
stuurt hen proactief aan over 
de vzw-wetgeving, 
administratieve verplichtingen, 
subsidieaanvragen... 

» We waarderen ons erfgoed 
dat we zo goed mogelijk 
trachten te bewaren. Bij de 
renovatie van de 
Vlemincktoren moet er een 
evenwicht zijn tussen de 
kosten en de meerwaarde.

» We zetten ons in voor een 
goede afstemming tussen de 
scholen en de gemeenschap, 
zowel op het vlak van 
mobiliteit als voor het gebruik 
van infrastructuur. 

» Wijnegemse kinderen moeten 
vlot en veilig dicht bij huis 
naar school kunnen blijven 
gaan. 




